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PŘÍLOHY 

Příloha 1. Některé typické příznaky pro NF1 (Petrák, 2015, s. 37)

 

Obr. I: Skvrny na kůži barvy bílé kávy 

(skvrny „café au lait“), inguinální freckling 

 

Obr. II: Plexiformní neurofibrom na stěně 

hrudníku (velká černá šipka) se známkami 

infiltrativního šíření do okolí (malé černé 

šipky) a s hyperpigmentací v okolí 

neurofibromu. Skvrny barvy bílé kávy 

(skvrny café au lait) na kůži (bílé šipky)

Obrázek III: MR vyšetření mozku: Gliom 

intraorbitalní části levého zrakového nervu 

(bílé šipky), T2 sekvence TSE (turbo spin 

echo) v transverzální rovině

Obrázek IV: Ložiska FASI (Foci of 

Abnormal Signal Intensity) v oblasti 

nucleus dentatus mozečku (bílé šipky), T2 

sekvence TSE (turbo spin echo) v 

transverzální rovině
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Příloha 2. Záznamový arch Testu pozornosti d2 

 

Obrázek V: Záznamový arch Testu pozornosti d2 – 1. strana  
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Obrázek VI: Záznamový arch Testu pozornosti d2 – 2. strana 
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Příloha 3. Jednotlivé úkoly baterie MABC-2 – věková skupina 2 (Henderson et al., 2007, s. 

42-57)  

Obrázek VII: Umisťování kolíčků                                  Obrázek VIII: Navlékání šňůrky 

Obrázek IX: Kreslení dráhy 2 – ukázka dráhy               Obrázek X: Chytání oběma rukama               

                                                                                                         (kategorie 7-8 let) 

Obrázek XI: Chytání oběma rukama                           Obrázek XII: Házení sáčku na podložku 

          (kategorie 9 – 10 let)        
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Obrázek XIII: Rovnováha na desce       Obrázek XIV: Chůze vpřed s dotykem „pata – špička“ 

Obrázek XV: Poskoky po podložkách 
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Příloha 4. Jednotlivé úkoly baterie MABC-2 – věková skupina 3 (Henderson et al., 2007, s. 

60-75 

Obrázek XVI: Otáčení kolíčků                Obrázek XVII: Trojúhelník s maticemi a šrouby 

Obrázek XVIII: Kreslení dráhy 3                              Obrázek XIX: Chytání jednou rukou 

Obrázek XX: Házení na terč na zdi                   Obrázek XXI: Rovnováha na dvou deskách 
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Obrázek XXII: Chůze vzad s dotykem „pata-špička“        Obrázek XXIII: „Cik-cak“ poskoky 

                                                                                              po podložkách 
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Příloha 5. Záznamový arch týdenní pohybové aktivity

 

Obrázek XXIV: Záznamový arch týdenní pohybové aktivity – 1. strana 
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Obrázek XXV: Záznamový arch týdenní pohybové aktivity – 2. strana 

 


